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Abstrakt 
Bröstcancer är den största orsaken till flest dödsfall bland kvinnor i världen. En 

cancersjukdom kan tillföra nya utmaningar i en parrelation, vilket gör att båda 

parterna kan vara i behov av stöd. Syftet med litteraturstudien var att beskriva mäns 

upplevelse av att ha en partner som drabbats av bröstcancer. Metoden som användes 

var en kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats tolv artiklar analyserades, 

vilket ledde till sex slutliga kategorier: Att få en förändrad vardag och en osäker 

framtid; Att få en påverkad relation; Att vara positiv och vikten av att ta hand om 

sig själv; Att hålla känslorna inom sig och inte prata om sjukdomen; Att inse vikten 

av information och stöd genom sjukdomen; Att tro och hopp gav vägledning. 

Resultatet visade att männen inte vågade berätta om sina känslor för sin partner, för 

att inte belasta henne ytterligare. Män upplevde även en förändrad relation och 

vardag, samt en upplevelse av bristande information och stöd från sjukvårdspersonal. 

Tro och hopp var en annan typ av stöd som männen beskrev var viktigt i samband 

med partnerns sjukdom. Männen kunde uppleva att deras behov kom sist, samt att 

det var viktigt att ha en positiv attityd. Slutsatsen visade att män som har en partner 

som drabbats av bröstcancer är i behov av mer stöd i allmänhet, samt information 

från sjuksköterskor. Detta för att kunna finnas där för sin partner och orka med 

genom hela sjukdomen. Som sjuksköterska är det av vikt att uppmärksamma och 

skapa en bättre förståelse för hur männen påverkas vid bröstcancer.  

 

Nyckelord: Bröstcancer, Partner, Upplevelser, Kvalitativ litteraturstudie, 

Innehållsanalys, Omvårdnad. 
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Bröstcancer är den cancerform som vållar flest dödsfall bland kvinnor i världen, och i Sverige är 

det den näst största (Folkhälsomyndigheten, 2018). Den vanligaste tumören i världen är 

bröstcancer, och det innebär att det är ett stort globalt folkhälsoproblem (Akram, Iqbal, Daniyal 

& Khan, 2017). Cancerfonden (2018) beskriver att det är cirka 61 000 personer som drabbas av 

cancer varje år i Sverige och av dessa diagnoser är cirka 9400 bröstcancer. Vilket betyder att det 

är den vanligaste cancersjukdomen hos kvinnor och cirka 20 kvinnor insjuknar varje dag. Även 

män kan drabbas, dock är det väldigt ovanligt, där endast cirka 60 män drabbas per år i Sverige.  

 

Kvinnor som drabbas av bröstcancer beskriver att de lever med en rädsla, samt att de förlorar 

något viktigt av deras kropp (Joulaee, Joolaee, Kadivar & Hajibabaee, 2012). Kvinnor kunde 

även uppleva en rädsla för döden i samband med bröstcancerdiagnosen (Flanagan, Winters, 

Habin & Cashavelly, 2012). Personer som får sin bröstcancerdiagnos uppger att det är av vikt att 

någon är med dem som stöd vid beskedet (Tsiankas et al., 2012). Det kan vara väldigt 

påfrestande att vänta på det slutgiltiga beskedet om sjukdomen, och kommande behandlingar. 

Innan personen har fått tillräckligt med information kan det vara svårt att förhålla sig till 

sjukdomen. Många uppger att det är som att de inte har någon framtid, och att den känns svår att 

planera (Cancerfonden, 2018). Kvinnorna kunde uppleva en känsla av frustration då de inte blev 

sedda som en hel person, utan som en patient med bröstcancer (Flanagan et al., 2012). 

Kvinnorna beskrev att stödet som de hade var viktigt under sjukdomstiden, men kunde även 

upplevas jobbigt att alltid vara beroende av andra (Joulaee et al., 2012). 

 

Sjuksköterskor beskrev att det kan vara en prövning att ta hand om kvinnor med bröstcancer, 

relaterat till att det var jobbigt att se hur kvinnorna led. Sjuksköterskor kunde även uppleva att 

deras brist på kunskap inom cancerområdet påverkade deras sätt att ge vård, och kände att 

patienterna inte fick den vård de förtjänade. Något som också kunde påverka vården var 

personal- och tidsbrist. Sjuksköterskorna beskrev att trots dessa påfrestningar kunde de hitta 

positiva aspekter, som till exempel att ha en bra relation till dessa kvinnor (Maree & Kombe 

Mulonda, 2016). För att få en bättre relation med patienten och en djupare förståelse för denne, 

försökte sjuksköterskor inom cancer och palliativ vård föreställa sig själv i samma situation. Att 

lyssna på och jobba jämsides med patienten, var viktigt för att kunna erbjuda den bästa vården. 

Sjuksköterskor förklarade att det kunde vara svårt att hitta en balans att vara både professionell 

och mänsklig, att kunna tillåta sig att visa känslor (Mishelmovich, Arber & Odelius, 2016). 

 

 



 

Institutionen för Hälsovetenskap 

Avdelningen för omvårdnad 
 

4 

Årestedt, Persson och Benzein (2014) förklarar att det är viktigt att den som är kroniskt sjuk vet 

att familjemedlemmar inte undviker dem relaterat till sjukdomen, dock kan den som är sjuk 

gömma undan sina känslor för att inte oroa dem. Drabe et al. (2016) beskrev att partners undvek 

att prata med varandra om hudcancersjukdomen, samt att de inte berättade för varandra om sina 

känslor.  

Personer kan uppleva en känsla av att behöva vara starkare än vad de egentligen är, och uppleva 

en brist av energi ju längre tid som den kroniska sjukdomen fortskrider (Öhman & Söderberg, 

2004). Ponto och Barton (2008) uppger att äggstockscancer kan påverka parrelationen negativt 

och skapa obalans mellan makarna. Cancersjukdomen kunde även stärka parrelationen och föra 

dem närmare varandra (Drabe et al., 2016; Ponto & Barton, 2008).  

 

Att förstå hur människan lider samt hur de kan hjälpas är viktigt. Det är sjuksköterskans uppgift 

att ta hand om dessa människor, och ibland kan det enda stödet för patienter och närstående vara 

sjuksköterskan (Morse, 2001). Istället för att fokusera på sjukdom och diagnoser så innebär 

hälsofrämjande omvårdnad att fokusera på människan och att ett humanistiskt synsätt används, 

vilket handlar om att förstå människans relation till sjukdom, hälsa och lidande (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2008). Sjuksköterskor måste ta sig tid att lyssna på patienten och dennes 

familjs uppfattning om sjukdomen, detta för att bli medveten om vad som kan stödja och 

motivera dem till att må bättre (Årestedt, Benzein & Persson, 2015).  Inom omvårdnad ska 

sjuksköterskan bemöta patienter och deras närstående med empati, kunskap samt delaktighet 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2014).  

 

Makar till svårt sjuka partners beskrev att de kände sig ignorerade och osäkra, när 

sjukvårdspersonal varken var fysiskt eller psykiskt närvarande för dem och deras partner. 

Makarna kunde även uppleva att vårdpersonalen inte såg dem, samt att de inte kunde förstå 

deras situation. Sjukvårdpersonalen syn på makarna gjorde att de inte kände sig som en viktig 

resurs, samt att personalens bristfälliga kommunikation ledde till att makarna påverkades 

mentalt (Laursen, Kjaergaard Danielson & Rosenberg, 2015).  

 

Det är viktigt att vården erbjuder stöd för närstående samt att de har ett närståendeperspektiv, 

vilket innebär att de som är viktiga för patienten blir sedda och får vara delaktiga i vården. 

Perspektivet gör att vården ser, respekterar och samarbetar med patienter och de personer som 

har betydelse för denne. Det kan vara väldigt påfrestande att hjälpa en person som har en 

sjukdom, vilket kan leda till stress för den närstående. Att förebygga att en närstående inte blir 
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utbränd är viktigt för att de själva inte ska bli psykisk eller fysiskt sjuk (Socialstyrelsen, 2016). 

 

Eftersom att bröstcancer drabbar många kvinnor, så är det viktigt att tänka på att dessa kvinnor 

troligtvis har en partner, vilka även påverkas av diagnosen. Som sjuksköterska är det viktigt att 

ta sig tid och finnas där för männen som har en partner med bröstcancer. Litteraturstudien har 

fokus på mäns perspektiv, för att lyfta deras upplevelse vid denna svåra sjukdom.  

 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva mäns upplevelse av att ha en partner som drabbats av 

bröstcancer.  

 

Metod 

Litteraturstudien genomfördes med en kvalitativ ansats. Utifrån syftet valdes endast kvalitativa 

artiklar, för att få närståendes erfarenheter av det valda området. Willman, Bahtsevani, Nilsson 

och Sandström (2016, s. 93-95) beskriver att kvalitativa metoder handlar om att undersöka 

personers uppfattning och erfarenheter, metoden är värdefull för att kunna förstå faktorer som 

påverkar.  

Litteratursökning 

När syftet med studien fastställdes valdes det ut centrala söktermer som var relevanta och 

passade till det valda området (jmf. Backman 2008, s. 169). När pilotsökningen hade 

genomförts, konstaterades det att vetenskapligt underlag fanns (jmf. Willman et al., 2016, s. 61). 

Inklusionskriterierna för de vetenskapliga artiklarna var fokus på bröstcancer, partners 

perspektiv samt artiklar av medelhög och hög kvalitet. Ytterligare inklusionskriterier som 

användes var engelsk text samt artiklar publicerade mellan år 2008-2019. Enligt Willman et al. 

(2016, s. 72) ska det vara flera söktermer till en systematisk sökning för att hitta vetenskapliga 

studier vilket gjordes, relaterat till att fem centrala söktermer användes. För att få fram rätt typ 

av vetenskapliga ämnesord användes Svensk MeSH, vilket står för Svensk Medical Subject 

Headings och är en databas som uppdateras årligen och som innehåller flera olika ämnesord 

(Willman et al., 2016, s. 70). Det konstaterades att vissa ord inte fanns i form av MeSH- termer, 

dessa ord fick istället sökas i fritext, vilket kan sägas vara motsatsen till MeSH- termer (Willman 

et al., 2016, s. 74). CINAHL headings samt Thesaurus var andra termer som användes i 

sökningen av de olika databaserna.  

 

Den initiala sökningen genomfördes med orden Breast Neoplasms, Breast Cancer, Spouses, 

Experience och Support. När söktermerna var fastställda fortskred arbetet genom användning av 
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Boolesk operator, termerna kombinerades sedan med OR och AND, vilket ger en mer stark och 

effektiv sökning (jmf. Backman, 2008, s. 173). Litteratursökningen fortskred sedan i databaserna 

PubMed och CINAHL, dessa databaser har huvudfokus inom omvårdnad samt har flera miljoner 

olika artiklar (Willman et al., 2016, s. 80-81). Även en sökning i databasen PsycINFO gjordes, 

där begränsningen av år blev 2008-2018 på grund av att det inte gick att få fram artiklar från 

2019. Sökningen på den databasen gav inget nytt resultat. Artiklarna som framkom vid 

sökningen valdes ut genom att läsa dess titel och abstrakt, och vidare i dess helhet för att bedöma 

om de svarade mot syftet. Sökningen presenteras i tabell 1.  

 

Tabell 1 litteraturöversikt 

Syftet med sökning: Beskriva upplevelsen av att vara partner till en kvinna med bröstcancer. 

PubMed 2019 02 07 Begränsningar: English, publications dates 2008-2019 

Söknr      *)        Söktermer                                          Antal träffar              Antal valda 

1              MSH   Breast Neoplasms                                271870 

2              FT       Breast Cancer                                      377888 

3              MSH   Spouses                                               9237 

4              FT       Experience                                           600005   

5              FT       Support                                                9092109 

6                          1 OR 2                                                 377888 

7                          4 OR 5                                                 9518667 

8                          6 AND 7 AND 3                                 131                               11                                     

*MSH – Mesh termer i databasen PubMed, FT – fritext sökning. 

 

 

 

Tabell 1. Forts. litteraturöversikt 
Syftet med sökning: Beskriva upplevelsen av att vara partner till en kvinna med bröstcancer. 

CINAHL 2019 02 07 Begränsningar: English, publications dates 2008-2019 

Söknr      *)        Söktermer                                         Antal träffar                Antal valda 

1             CH       Breast Neoplasms                               69236 

2             FT        Breast Cancer                                     62354   

3             CH       Spouses                                               8925 

4             FT        Experience                                          277901 

5             FT        Support                                               349871 

6                          1 OR 2                                                84980 

7                          4 OR 5                                                577332 

8                          6 AND 7 AND 3                                116                                  7 

*CH – CINAHL headings i databasen CINAHL, FT – fritext sökning. 

 

Eftersom syftet med studien var att studera upplevelser och därför utgick från kvalitativa studier, 

så skedde granskningen av artiklarna genom statens beredning för medicinsk och social 
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utvärdering (SBU) (2014) granskningsmall, ”mall för kvalitetsgranskning av studier med 

kvalitativ forskningsmetodik – patientupplevelser”. För att få fram vilken kvalitetsgradering i 

procent artiklarna hade användes procentindelningen beskriven av Willman et al. (2006, s. 95-

96). Varje fråga med ett positivt svar fick 1 poäng, och de frågor som hade ett negativt eller 

oklart svar fick 0 poäng. Låg kvalitet har en gradering på 60-69 procent, medelhög kvalitet har 

en gradering på 70-79 procent, och hög kvalitet som är den högsta procentdelningen, har en 

gradering på 80-100 procent. Procentgradering valdes för att lättare kunna bestämma kvaliteten 

på artiklarna. Utifrån studiens syfte svarade 18 artiklar bäst, som sedan granskades för att 

kontrollera kvaliteten. För att få ett trovärdigt resultat valdes därefter 12 artiklar som var av hög 

och medelhög kvalitet. Willman et al. (2016, s. 91) beskriver att granskning av vetenskapliga 

artiklar ska redovisas i en tabell, samt att granskningen får större tyngd om den genomförs av två 

oberoende granskare. Tabellen redovisar författarnas namn, land, årtal för publicering, deltagare, 

metod, huvudfynd samt kvalitet. Den genomförda granskningen visas i tabell 2.  

 

Tabell 2 Översikt av artiklar (n=12) 

Författare/år 

land 

Typ av studie Deltagare 

(män) 

Metod Huvudfynd Kvalitet 

Cheng 

Jackman, 

Mcquestion 

& Fitch 

(2014) 

Kanada 

Kvalitativ 27 Semi- 

strukturerade 

telefon- 

intervjuer/ 

Induktiv analys 

Män beskrev att de 

förlitade sig på inre 

resurser och 

önskade 

information från 

vårdpersonal för att 

stödja sin partner. 

 

Hög 

Cömez & 

Karayurt 

(2016) 

Turkiet 

Kvalitativ 14 Forsknings- 

intervjuer/ 

Induktiv 

innehållsanalys 

 

Män beskrev både 

negativa och 

positiva 

upplevelser av 

deras fysiska, 

psykiska och 

sociala status 

genom sjukdom. 
 

Medelhög 

Duggleby,  

Bally, Cooper, 

Doell & 

Thomas 

(2012) 

Kanada 

 

Kvalitativ 11 Forsknings- 

intervjuer/ 

Induktiv 

innehållsanalys 

Män beskrev att 

hopp var viktigt för 

att kunna vara 

modig och stödja 

sin partner. 

 

Medelhög 

Fergus & 

Gray 

(2009) 

Kanada 

Kvalitativ 11 Semi- 

strukturerade  

intervjuer/ 

Induktiv tematisk 

analys 

Män upplevde att 

de blev testade 

emotionellt och 

psykiskt under 

sjukdomen, samt 

att det tärde på 

förhållandet. 

Medelhög 
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Tabell 2. Forts. Översikt av artiklar (n=12) 
Författare/år 

land 

Typ av studie Deltagare 

(män) 

Metod Huvudfynd Kvalitet 

Gilbert, 

Ussher & 

Perz 

(2014) 

Australien 

Kvalitativ 1 Telefonintervju/ 

Narrativ analys 

Män beskrev 

upplevelsen att 

vårda sin partner 

som svår och 

psykiskt 

påfrestande. 

 

Hög 

Gürsoy, 

Kocan & 

Aktug 

(2017) 

Turkiet 

Kvalitativ 16 Semi- 

strukturerade 

intervjuer/ 

Fenomenologisk 

analys 

Män beskrev det 

svårt att se sina 

partners efter 

operation, men det 

var viktigare att de 

var friska. 

 

Medelhög 

Harrow,  

Wells, 

Babor & 

Cable 

(2008) 

Skottland 

Kvalitativ 26 Semi- 

strukturerade 

intervjuer/ 

Kvalitativ 

innehållsanalys 

 

Män beskrev att de 

försökte hitta en 

balans och 

normalitet för att 

kunna följa 

partnerns 

behandling. 

 
 

Medelhög 

Lopez,  

Copp & 

Molassiotis 

(2012) 

England 

Kvalitativ 15 Undersökande 

longitudinella 

intervjuer/  

Deskriptiv analys 

 

Män som vårdade 

sina partners 

upplevde kognitiv, 

psykisk och fysisk 

påfrestning. 

Medelhög 

Nasiri,  
Taleghani 

& Irjapour 

(2016) 

Iran 

Kvalitativ 22 Djupintervjuer/ 
Grounded  

Theory 

 

Mäns anpassning 
till sina partners 

bröstcancer är en 

process som börjar 

vid diagnosen. 

 

Medelhög 

Nasiri,  

Taleghani 
& Irjapour 

(2012) 

Iran 

Kvalitativ 18 Forsknings-

intervju/ 
Grounded Theory 

Män upplevde en 

förändring gällande 
roller, förhållande, 

mental hälsa och 

fördelning av 

hushållsarbete. 

 

 

Hög 

Struthers  

Montford et al. 
(2016) 

Kanada 

Kvalitativ 91 Enkät med öppna 

frågor/ 
Tematiskanalys 

Män upplevde en 

förändring gällande 
roller, förhållande, 

mental hälsa och 

fördelning av 

hushållsarbete. 

Medelhög 

Yusoff,  

Taib &  
Ahmad 

(2011) 

Malaysia 

Kvalitativ 16 Semi-

strukturerade 
intervjuer/ 

Tematiskanalys 

Män beskrev 

upplevelsen av att 
försöka söka 

alternativa 

behandlingar till 

sin partner vid 

bröstcancer. 

Hög 
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Analys 

Analysen utgick ifrån Graneheim och Lundman (2004), som beskriver manifest innehållsanalys 

av kvalitativa studier. Manifest innehållsanalys innebär att hålla sig textnära och inte tolka 

texten. Resultatet i de 12 valda artiklarna lästes igenom ett flertal gånger, för att få en helhetsbild 

av det hela. Därefter extraherades textenheter som svarade på syftet, vilket resulterade i 391 

textenheter. Dessa texter ströks över med olika färger för att kunna åtskilja dem, för att sedan 

märkas med en kod.  Detta för att kunna gå tillbaka till källan där texten hämtades. Koden som 

artiklarna fick var i siffror mellan 1-12, där textenheterna benämndes som 1:1, 1;2 och så vidare.  

När detta hade gjorts översattes textenheterna från engelska till svenska, för att sedan 

kondenseras. Kondensering betyder att överflödiga ord plockas bort men kärnan i texten behålls, 

vilket beskrivs av Granheim och Lundman (2004).  

För att få en bättre överblick över de kondenserade textenheterna, valdes att skriva ut i 

pappersform och sedan klippas ut för att kunna lättare genomföra kategoriseringen. De 

kondenserade textenheterna lästes igenom för att sedan sättas in i kategorier. Det första 

kategoriseringssteget resulterade i 76 stycken, därefter gav andra kategoriseringssteget 35 

stycken, och det tredje steget gav 16 stycken. Det fjärde steget resulterade i nio kategorier, det 

sista och femte steget resulterade slutligen i sex kategorier. Under kategoriseringens gång har 

arbetet genomförts så att textenheter inte får passa in i flera kategorier, utan ska endast tillhöra 

en (jmf. Granheim & Lundman, 2004).  

 

Resultat 

De 12 artiklarna som analyserades resulterade i sex kategorier (se tabell 3). De slutgiltiga 

kategorierna beskrivs med stöd av brödtext och citat, vilket stärker trovärdigheten i studien (jmf. 

Granheim & Lundman, 2004).  

 

Tabell 3 översikt över slutkategorier (n=6) 
Slutkategorier 

Att få en förändrad vardag och en osäker framtid 

Att få en påverkad relation 

Att försöka vara positiv och ta hand om sig själv för att orka 

Att hålla känslorna inom sig och inte prata om sjukdomen 

Att inse vikten av information och stöd genom sjukdomen 

Att tro och hopp gav vägledning 
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Att få en förändrad vardag och en osäker framtid  

Studier (Cheng, Jackman, McQuestion & Fitch, 2014; Cömez & Karayurt, 2016; Nasiri, 

Taleghani & Irajpour, 2016; Struthers Montford et al., 2016; Yusoff, Taib & Ahmad, 2011) 

beskrev att cancerbeskedet kunde upplevas chockerande för män till kvinnor med bröstcancer, 

och männen önskade att det aldrig hade hänt (Fergus & Gray, 2009; Gürsoy, Kocan & Aktug, 

2017). Män försökte söka efter förklaringar och meningar till sin partners insjuknande (Cheng et 

al., 2014). För att kunna gå vidare försökte männen prata och hantera sina känslor för att hitta 

balans (Harrow, Wells, Barbour & Cable, 2008). Att inse sjukdomens allvar var något som 

kunde upplevas som svårt att förstå (Cömez & Karayurt, 2016; Yusoff et al., 2011), samt att 

männen förstod att det aldrig skulle bli som förr, och att sjukdomen skulle finnas med en för 

alltid (Harrow et al., 2008; Struthers Montford et al., 2016).  

 

At the beginning, we never thought that it’s going to be worst and become a cancer. (Yusoff et al., 2011, 

s. 2566).  

 

Studier (Cheng et al., 2014; Cömez & Karayurt, 2016; Fergus & Gray, 2009; Gilbert, Ussher & 

Perz, 2014; Harrow et al., 2008; Lopez, Copp & Molassiotis, 2012; Nasiri et al., 2016; Struthers 

Montford et al., 2016) beskrev att män kände en oro och en rädsla över att förlora partnern, och 

tvivlade på sin förmåga av en sådan förlust (Fergus & Gray, 2009). Män uppgav även att de 

kunde känna en oro över hur det skulle gå för barnen, och att ansvaret endast lades på deras 

axlar (Harrow et al., 2008; Yusoff et al., 2011).  

 

If my wife is being warded, how about my kids’ schooling. They are still small. (Yusoff et al., 2011, s. 

2568). 

 

Männen beskrev att de var tvungen att ta på sig nya roller under sjukdomstiden (Cömez & 

Karayurt, 2016; Harrow et al, 2008, Struthers Montford et al., 2016). Att hjälpa med sysslor var 

ibland svårt, då partnern trots sjukdom kunde upplevas kontrollerande gällande uppgifterna 

(Fergus & Gray, 2009; Struthers Montford et al., 2016), och män upplevde att de inte kunde göra 

arbetet ordentligt (Cömez & Karayurt et al., 2016).   

 

I took over most of the housework during treatment. (Cömez & Karayurt, 2016, s. E25).  

 

Studier (Nasiri et al., 2016; Yusoff et al., 2011) beskrev att männen tyckte det var svårt att sköta 

sitt arbete då de ville kunna stötta sin partner genom behandlingen, detta var något som 
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påverkade inkomsten och orsakade ekonomiska problem. Männen beskrev att de hade svårt att 

förstå hur de skulle hinna med allting och samtidigt jobba (Lopez et al., 2012).  

 

I have not been working since early of this year. I do not know when this is going to end. I have lost my 

source of income. (Yusoff et al., 2011, s. 2568).  

 

Studier (Harrow et al, 2008, Struthers Montford et al., 2016) beskrev att män kände ovisshet och 

rädsla över att sjukdomen skulle återkomma, och att partnern kanske inte var helt botad. Männen 

uppgav att sjukdomen gjorde att livet vändes upp och ner (Cömez & Karayurt, 2016). Män 

ansåg att de fick en negativ mentalitet inför framtiden (Nasiri et al., 2016), andra uppgav att 

prioriteringar, krav och behov förändrades med sjukdomen (Lopez et al., 2012). Sjukdomen 

betydde ett farväl till glädjen, och en påminnelse om framtida problem (Nasiri et al., 2016). En 

studie (Duggleby, Bally, Cooper, Doell & Thomas, 2012) beskrev att männen försökte hitta en 

balans för att acceptera verkligheten, relaterat till den förändrade situationen som uppkom vid 

sjukdomen.  

 

Att få en påverkad relation 

Studier (Fergus & Gray, 2009; Gilbert et al., 2014; Struthers Montford et al., 2016) beskrev att 

män upplevde att partnern inte bara förändrades kroppsligt, utan även personligheten 

förändrades i samband med sjukdomen.  

 

Chemo brain... the inability to have a conversation or remember her past conversations is incredibly 

frustrating and probably the biggest change... (Struthers Montford et al., 2016, s. 314). 

 

Män uppgav att relationen påverkades så mycket att den kunde upplevas som en syskonrelation 

(Gürsoy et al., 2017), eller en ”föräldra- barn dynamik” till sin partner (Fergus & Gray, 2009). 

Några män valde att vårda sin partner vilket påverkade relationen i sig, och gjorde att männen 

kunde känna sig otillräckliga då deras hjälp blev avvisad (Fergus & Gray, 2009). Att ta hand om 

sin sjuka partner kunde upplevas som ett stort ansvar (Struthers Montford et al., 2016).  

 

The caring for her wound and draining her tubes, recording the drained fluids and watching for changes 

in her body temperature was a new learning experience, which I accepted willingly. (Struthers Montford 

et al., 2016, s. 315). 
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Studier (Gürsoy et al., 2017; Harrow et al., 2008; Nasiri et al., 2012) beskrev att männens 

relation stärktes och påverkades positivt till deras partners i samband med sjukdomen. 

Sjukdomen gjorde även att partnerna insåg kärleken och värdet för varandra (Cömez & 

Karayurt, 2016). Studier (Gürsoy et al., 2017; Harrow et al., 2008) beskrev även att männen 

tyckte att det viktigaste var att upprätthålla och bevara förhållandet med sina partners.  

 

I think our relationship was affected in a positive way. She sometimes created some problems. However, I 

made her forget about the problems. And now, we have love with compassion. (Gürsoy et al., 2017, s. 

27).  

 

Studier (Fergus & Gray, 2009; Gürsoy et al., 2017; Nasiri, Taleghani & Irajpour, 2012) beskrev 

att männen tyckte synd om sin partner när de för första gången såg operationssåret efter 

avlägsnandet av bröstet/brösten, och att det kändes konstigt att se partnern förändrad. Männen 

beskrev att de kunde uppleva negativa känslor när de såg ärret, och önskade att det aldrig hade 

hänt (Gürsoy et al., 2017; Nasiri et al., 2012). Gürsoy et al. (2017) beskriver att männen inte 

brydde sig om att brösten opererades bort, det viktigaste var att partnern bevarade hälsan och 

blev frisk.  

 

Her missing breast absolutely affects my thoughts about her. Because of her missing breast, one side of 

her dress is in a high position and the other side is in a low position (smiling). (Gürsoy et al., 2017, s. 25-

26). 

 

Männen beskrev att de inte upplevde någon skillnad i relationer relaterat till avsaknad av bröst 

eller hår, att vara tillsammans var det viktigaste och partnerns hälsa. Män beskrev även att de 

inte ville se sin partner efter håravfallet, eftersom hon såg annorlunda ut, samt att det var jobbigt 

att se henne ledsen (Gürsoy et al., 2017). 

 

Her lacking hair does not matter for me. She is my life partner. (Gürsoy et al., 2017, s. 26). 

 

Studier (Cömez & Karayurt, 2016; Fergus & Gray, 2009; Gürsoy et al., 2017; Struthers 

Montford et al., 2016; Nasiri et al., 2012) beskrev att män upplevde att den intima relationen 

förändrades i samband med partnerns avlägsnade av brösten. Män beskrev även att de 

kompenserade sin sexuella förlust med onani (Fergus & Gray, 2009).  Relaterade till det 

förändrade samlivet kunde männen känna sig avvisad och otillräcklig, på grund av att den 

sexuella relationen var viktig (Gilbert et al., 2014).  
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When I get close to my wife, I feel sorry. I feel negatively about her. I seem remote towards her. I have a 

distant relationship with her. (Gürsoy et al., 2017, s. 27). 

 

Män uppgav att den intima relation skulle återgå till det normala när partnern hade återhämtat 

sig och behandlingen var klar. Att bli nekad till samlag av sin partner var accepterat, samt att 

männen själva undvek detta för att det inte kändes rätt (Nasiri et al., 2012). Män beskrev att 

sjukdomen gjorde att de inte kunde mysa med sin partner, på grund av biverkningar som uppstod 

(Struthers Montford et al., 2016).  

 

It causes some discomfort. As a man, I feel shy about it. I do not want to get close to her as a husband, I 

mean it is not like before. Also, she behaves like I do. In fact, a woman is more affected than a man. She 

does not get close, either. (Gürsoy et al., 2017, s. 27). 

 

Att försöka vara positiv och att ta hand om sig själv för att orka 

Studier (Cömez & Karayurt, 2016; Duggleby et al., 2012; Lopez et al., 2012; Nasiri et al., 2016; 

Struthers Montford et al., 2016; Yusoff et al., 2011) beskrev att det var viktigt att inta en positiv 

inställning för att orka med allt som uppkom under sjukdomstiden, både för dem själva och sin 

partner för att finna balans, dock kunde det upplevas svårt i vissa stadier av sjukdomen (Harrow 

et al., 2008).  

 

Look to the future and get a positive twist on it. You can draw from the past, but you always have to find 

or focus on whatever’s the good. (Duggleby et al., 2012, s. 403).  

 

Att tänka på sig själv ansågs vara viktigt för att orka ta hand om sin partner (Duggleby et al., 

2012), dock kunde männen känna sig skyldiga, då de tänkte på sig själva i denna svåra situation 

(Fergus & gray, 2009; Struthers Montford et al., 2016). Studier (Gilbert et al., 2014; Gürsoy et 

al., 2017; Lopez et al., 2012) beskrev att män fick sätta sina egna behov åt sidan, då de uttryckte 

att det var viktigare att ta hand om sin partner och se till så hon mådde bra.   

 

My wife's illness has taken something from my life. I mean 60% of my time used to be for her, but 

recently 80%-90% of my time has been for her; I get only 10% for myself. This situation has impacted my 

business, family, and private life. (Gürsoy et al., 2017, s. 27). 
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Fergus och Gray (2009) beskrev att män oroade sig så pass mycket och var så upptagna av att 

fokusera på sin sjuka partner, vilket gjorde att männen tappade bort sig själv i processen. Gilbert 

et al. (2014) beskriver att män kunde förvånas över deras styrka att kunna hantera 

sjukdomsprocessen.  

 

Att hålla känslorna inom sig och inte prata om sjukdomen 

Studier (Cömez & Karayurt, 2016; Fergus & Gray, 2009; Gürsoy et al., 2017) beskrev att utifrån 

partnerns sjukdom kunde män uppleva förändringar i sitt humör, vilket ledde till att männen 

slutade socialisera sig och började isolerade sig. Männen hade svårt att uttrycka sina känslor och 

visa sin oro till sin partner, eftersom att de inte ville belasta henne (Fergus & Gray, 2009; 

Gürsoy et al., 2017; Harrow et al., 2008).  

 

I used to say, (she) was unreachable sometimes. Yeah, about some things. Like didn´t really want to 

share some things, you know? Yeah, I think she was trying to protect me too. (Fergus & Gray, 2009, s. 

1317). 

 

Män uppgav även att de försökte ta på sig en positiv fasad, men egentligen var det för att dölja 

sina känslor (Duggleby et al., 2012; Harrow et al., 2008).  En studie (Cömez & Karayurt, 2016) 

beskrev att männen inte ville prata med sin partner om sjukdomen, då hon kunde bli förtvivlad. 

Fergus och Gray (2009) beskriver att män inte ville höra sin partner prata om sjukdomen, då 

männen blev frustrerade.  

 

There is times when I say to myself come on you should speak to someone, like, you know. You should 

speak to your own wife but I sometimes feel if I speak to Carol about it or bring it up then she gets upset. 

(Harrow et al., 2008, s. 353). 

 

Män uppgav att de inte mådde bra, när släktingar och bekanta uppträdde annorlunda efter 

diagnosbeskedet (Nasiri et al., 2016). Cömez & Karayurt (2016) beskrev att männen inte ville 

berätta detaljer till nära och kära, angående behandlingar och sjukdomen. Män kunde även 

uppleva frustration i kontakt med andra människor, samt undvika att uttrycka sina känslor för att 

inte få frågor som kunde uppröra partnern (Nasiri et al., 2016).  

 

I didn’t express my feelings. When others asked something, I said very little. Even I was not such a 

person to reveal my feelings to my brother or sister. (Nasiri et al., 2016, s. 312). 
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Män beskrev känslan av ilska över att partnern drabbades av bröstcancer, samt att männen blev 

arga på partnern för att hon drabbades av sjukdomen (Fergus & Gray, 2009). Att alltid tänka på 

sjukdomen och bli påmind om den, var något som var vanligt (Cömez & Karayurt, 2016; 

Harrow et al., 2008).   

 

It’since that day everything seems to be cancer. You see it in the papers, you see it on the television and it 

just comes into the mind again and brings it all up again.  (Harrow et al., 2008, s. 353). 

 

Studier (Fergus & Gray, 2009; Gilbert et al., 2014) beskrev att männen var ledsna, för att de inte 

kunde kontrollera situationen som uppkom med sjukdomen. Männen uppgav en vilja till att gå 

vidare och sätta bröstcancern bakom sig, dock kunde det ibland upplevas svårt, då partnern inte 

alltid var på samma nivå (Harrow et al., 2008).  

 

Att inse vikten av information och stöd genom sjukdomen 

Studier (Cheng et al., 2014; Cömez & Karayurt, 2016; Fergus & Gray, 2009; Gilbert et al., 2014; 

Lopez et al., 2012; Struthers Montford et al., 2016) beskrev att män hade ett behov av att få 

rådgivning och information för att hantera situationen för sig själv och sin partner, som uppkom 

med sjukdomen.  

 

Studier (Harrow et al., 2008; Struthers Montford et al., 2016; Yusoff et al., 2011) beskrev att 

män upplevde svårigheter från vårdpersonal när de inte blev bekräftade, samt upplevde en dålig 

kommunikation kring partnerns sjukdom, vilket gjorde att oklarheter uppstod. Studier (Cömez & 

Karayurt, 2016; Lopez et al., 2012) beskrev även att män fick information, men informationen 

var svår att förstå, samt att den tog tid att få, vilket skapade frustration.  

 

I wish I knew how to communicate with the doctors in a way that they would listen to the person that lives 

with the sick one. (Struthers Montford et al., 2016, s. 315) 

 

Cheng et al. (2014) uppgav att männen ville ha skräddarsydd information som var anpassad efter 

deras behov, samt att en informationspärm angående sjukdomen och behandlingsprocessen, 

vilket upplevdes kunna vara ett bra stöd. Studier (Cheng et al., 2014; Gürsoy et al., 2017; Lopez 

et al., 2012; Nasiri et al., 2016; Struthers Montford et al., 2016) beskrev att vikten av 

information påverkade männens sätt att hjälpa sin partner under processen, samt att hantera de 

olika situationerna som uppkom under sjukdomen.  
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Understanding what it is, what cancer actually is, and the type that you have, you can explain what 

different types of cancer there are. And then isolate it more so the type that she (wife) has, and what 

you’ll go through, what experiences you’ll feel...I think that (would be) really helpful. (Cheng et al., 

2014, s. 3178). 

 

Studier (Cömez & Karayurt, 2016; Duggleby et al., 2012; Fergus & Gray, 2009; Gilbert et al., 

2014; Harrow et al., 2008; Struthers Montford et al., 2016; Nasiri et al., 2016; Nasiri et al., 

2012) beskrev att män försökte stödja sina partners genom att vara närvarande och försöka hitta 

lösningar genom hela sjukdomsprocessen.  

 

 I’m not looking for sympathy, but who’s caring for me, but there isn’t anybody out there. I don´t know 

where to go for support. (Lopez et al., 2012, s. 406).  

 

Studier (Fergus & Gray, 2009; Gürsoy et al., 2017; Struthers Montford et al., 2016) beskrev att 

män kände sig otillräckliga och hjälplösa, då männen upplevde att de inte kunde stödja sin 

partner på ett bra sätt. Studier (Cheng et al., 2014; Duggleby et al., 2012; Struthers Montford et 

al., 2016; Nasiri, 2016) beskrev att stöd från släktingar eller vänner hjälpte att hantera 

situationen som uppkom med sjukdomen. En studie (Cheng et al., 2014) beskrev att få 

information angående tid borta från arbetet var viktigt.  

 

Employer was very supportive... my schedule (work) was around my wife’s tough times. (Struthers 

Montford et al., 2016, s. 315). 

 

Studier (Cömez & Karayurt, 2016; Struthers Montford et al., 2016; Nasiri et al., 2016) beskrev 

att upplevelsen av bra stöd och kontakt med vårdpersonal var viktigt och gav tröst under 

sjukdomsförloppet. Män uppgav att en stödgrupp var bra men passade inte för dem, det kunde 

upplevas som besvär då det innebar tid borta från partnern, samt att männen inte ville prata om 

sjukdomen med främmande människor (Cheng et al., 2014).  

 

Att tro och hopp gav vägledning 

Studierna (Duggleby et al., 2012; Gürsoy et al., 2017; Struthers Montford et al., 2016; Nasiri et 

al., 2016) beskrev att tron på Gud var en viktig faktor för att kunna få stöd, och finna balans 

genom sjukdomen. Män uppgav att när deras partner drabbades av bröstcancer gav tron på Gud 
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lindring och en känsla av lugn, för att lättare kunna acceptera sjukdomen (Struthers Montford et 

al., 2016; Nasiri et al., 2016). Studier (Nasiri et al., 2016; Yusoff et al., 2011) beskrev att 

männen ansåg att sjukdomen berodde på Guds öde och vilja.  

 

I believe that nothing is more helpful and conductive in tolerating trouble than the power of faith. (Nasiri 

et al., 2016, s. 312). 

 

Att inkludera tro, andlighet och hopp gav männen ett positivt tillvägagångssätt för att hjälpa 

deras sjuka partner (Struthers Montford et al., 2016). Att tro sig bli sedd av Gud kunde främja 

hopp och trygghet (Duggleby et al., 2012). Leva på hoppet och att ha kvar det beskrevs vara en 

viktig faktor för männen. Att vara medveten om sitt hopp var viktigt för att männen skulle 

hantera situationen att deras partner drabbades av bröstcancer, samt att det var viktigt att ha hopp 

trots motgångar. Hoppet kunde även ge mod för att stödja sin partner och familj, men även att 

partnern i sig kunde vara hoppet (Duggleby et al., 2012).  

 

You learn to accept what’s there and work with what you have. The worst thing you can possibly do to 

not give you hope is to ignore it. (Duggleby et al., 2012, s. 403). 

 

Studie (Cheng et al., 2014) beskrev att män hade en önskan att försöka förstå, samt att se en 

mening med sjukdomen för att främja hopp, män uppgav även att hopp gav potentialen för ett 

gynnsamt resultat (Struthers Montford et al., 2016).  

 

Diskussion  

Litteraturstudiens syfte var att beskriva mäns upplevelse av att ha en partner som drabbats av 

bröstcancer. Resultatets slutkategorier blev sex stycken; Att få en förändrad vardag och en 

osäker framtid; Att få en påverkad relation; Att försöka vara positiv och ta hand om sig själv för 

att orka; Att hålla känslorna inom sig och inte prata om sjukdomen; Att inse vikten av 

information och stöd genom sjukdomen; Att tro och hopp gav vägledning. 

 

Resultatet i litteraturstudien visar att männen kunde få en förändrad vardag och en osäker 

framtid var något som uppkom i samband med sjukdomen. Männen beskrev att framtiden inte 

skulle bli som tidigare, och de var rädda för att sjukdomen skulle återkomma. Andra studier 

(Kennedy & Rollins, 2016; Saarino, Arman, & Ekstrand, 2011) visar att personer med cancer 

kände en oro över framtida hälsoproblem och att sjukdomen skulle återkomma. Kvinnor 

försökte även tänka på att äta hälsosamt och förändra livsstilen för att förhindra återkomst av 
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cancern (Kennedy & Rollins, 2016). Resultatet i litteraturstudien visade att männen kände en oro 

över en förlorad inkomst, samt att kunna hinna med allt. En studie (Vassilev et al., 2014) uppgav 

att personer med kronisk sjukdom var tvungen att sluta arbeta, vilket begränsade deras sätt att 

leva relaterat till låg inkomst. Resultatet i litteraturstudien visar att männen vara oroade över 

barnen, och hur det skulle gå för dem i skolan. Studie (Buchbinder, Longhofer & McCue, 2009) 

visar att kvinnor med cancer beskrev att barnen inte gick lika mycket i skolan, på grund av att 

deras vanliga rutiner fallerade i samband med sjukdomen.  

 

Resultatet i litteraturstudien visar att en påverkad relation förändrar kontakten till varandra på 

olika sätt under sjukdomstiden. Männen uppgav att deras partner förändrades både fysiskt och 

psykiskt, vilket även påverkade den sexuella relationen. Kvinnor med bröstcancer uppgav att de 

ville skyla sina förändrade kroppar, när de stod inför en livshotande sjukdom så var problemen 

inom intimiteten och sexualiteten inte lika viktig längre (Hordem & Street, 2007). Resultatet i 

litteraturstudien visar att männen upplevde det jobbigt att se sin partner förändras kroppsligt 

under sjukdomen. Männen beskrev att intimiteten minskade på grund av bland annat att 

partnerns kropp förändrades, men de beskrev även att kärleken till varandra ökade.  Patienter 

som drabbats av cancer beskriver att de kände en oro över kroppens förändringar, och hur detta 

påverkade människor runt omkring dem (Saarino et al., 2011). I en studie av Solomi och 

Casiday (2017) beskrev de att när en person lever med kronisk sjukdom, försöker paren 

upprätthålla intimiteten genom att inte prata om sjukdomen i sovrummet. En studie (Olsson, 

Berglund, Larsson & Athlin, 2012) visar att sjuksköterskor tycker det är viktigt att prata med 

cancerdrabbade patienter angående sexualitet, dock beskriver de att det är svårt att veta när de 

ska prata med patienten gällande detta. Sjuksköterskor kunde även uppleva en rädsla att 

patienten skulle bli förnärmad eller generad då de tog upp frågan angående patientens samliv. 

Andra hinder som kunde upplevas var tidsbrist samt hitta en ostörd och lugn plats att samtala på, 

gällande den påverkade intimiteten och sexualiteten. Däremot kunde sjuksköterskor även känna 

att de inte var deras ensak att prata med patienten om sexualiteten, och tyckte att ansvaret låg 

hos någon annan. (ibid.).  I en studie (Hordem & Street, 2007) beskrivs att kvinnor med 

bröstcancer blev frustrerade och kände ilska när de inte fick respons från vårdpersonal, när de 

ville prata om fysiska och känslomässiga förändringar av deras intima och sexuella liv. Studier 

(Sanders, Pedro, O´Carroll Bantum & Galbraith, 2006; Street et al., 2010; Walker & Robinson, 

2011) visar att kvinnor till män som drabbats av prostatacancer upplevde en negativ påverkan på 

deras sexliv. Sanders et al. (2006) uppger att kvinnorna blev frustrerade på grund av bristfällig 

sexuell information när deras partner drabbades av prostatacancer. Utifrån vad studier visar är 
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det av vikt att vårdpersonal tar sitt ansvar och vågar prata med patienter och partner gällande 

dessa känsliga frågor, trots att det kan vara svårt. Att lyfta detta ämne kan göra så att det inte blir 

lika tabubelagt, och kan göra att framtida samtal gällande sexualitet samt intimitet inte blir lika 

svåra att föra på tal eller genomföra.  

 

Resultatet i litteraturstudien visar att försöka vara positiv och ta hand om sig själv för att orka 

var en viktig faktor för männen genom partnerns sjukdom. Män kunde även uppleva att de inte 

hade tid att ta hand om sig själv, då männen var tvungna att ta hand om sin sjuka partner. Studie 

(Duggleby et al., 2011) visar att patienter med kronisk sjukdom försökte inta ett positivt 

perspektiv på framtiden även de som var döende. Kvinnor med bröstcancer beskriver att en 

positiv attityd genom sjukdomsprocessen var nödvändig, samt att de upplevde att deras 

överlevnad påverkades av attityden (Kennedy & Rollins, 2016). Partner till kroniskt sjuka 

personer beskriver att erfarenheten förbättrades både emotionellt och praktiskt av att ha en 

positiv syn (Solomi & Casiday, 2017). Resultatet i litteraturstudien visar att män tyckte det var 

viktigt att ta hand om sig själv, men att skuldkänslor uppkom då och männen satte sina egna 

behov åt sidan. Detta kan jämföras med studien av Piolli, Decesaro och Sales (2018) där kvinnor 

som tar hand om sin cancersjuka partner sätter sina behov sist, även om de skulle behöva ta hand 

om sig själv. Kvinnor beskrev att vårda sin partner upptog all deras tid och upplevdes jobbigt. 

Däremot beskrev kvinnor att det var av vikt att inte tappa bort sig själv när partnern var sjuk, 

eftersom de upplevde att det inte var rätt (ibid.).  

 

Resultatet i litteraturstudien visar att hålla känslorna inom sig och inte prata om sjukdomen var 

något som männen gjorde för att inte oroa sin partner. En studie av Jagannathan och Juva 

(2016), där patienter med cancer beskrev att de inte berättade om hur de kände för att inte oroa 

sina familjer. Resultatet i litteraturstudien visar att männen inte ville berätta allt för släktingar 

och bekanta angående sjukdomen. I en studie av Sprung, Janotha och Steckel (2011) där kvinnor 

med bröstcancer avslöjade bara till några få vänner angående sjukdomen. Resultatet i 

litteraturstudien visade att männen försökte uppehålla en fasad för att inte visa sina rätta känslor. 

Studie visar att patienter med hudcancer och deras vårdare drog sig tillbaka och inte visade sina 

känslor under sjukdomen, då det upplevdes lättare (Guglielmucci et al., 2018).  

 

I resultatet i kategorin att inse vikten av information och stöd, framkom det att männen behövde 

information och stöd från vårdpersonal för att kunna hantera situationen relaterat till partners 

sjukdom. Däremot kunde männen känna brist i detta, samt uppleva att de inte blev sedda av 
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vårdpersonalen. En studie av Hoffmann och Olsen (2018) beskriver att sjuksköterskor ser 

närstående som någon de kan få information och hjälp av gällande patienten, men att de inte ser 

de närståendes behov. Sjuksköterskor uppgav även att de var viktigt att närstående förstod deras 

begränsningar gällande arbetet. Resultatet i litteraturstudien visade att män som fick stöd under 

sjukdomstiden upplevde att det var betydelsefullt och hjälpte dem. En studien av Siffleet, 

Williams, Rapley och Slatyer (2015) beskriver att sjuksköterskor mår bra när de kan ge den 

bästa vården till patienten och dennes familj, de beskrev även att det var lika givande att ge stöd 

till familjen som till patienten. Acebedo-Urdiales et al. (2018) uppger att sjuksköterskor kan 

uppleva känslor som misslyckande och skuld, när de inte kan ge stöd till patientens familj när de 

känner sorg. Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2016) innebär personcentrerad vård att 

respektera och lyssnar på personens uppfattning samt upplevelse av sjukdom och ohälsa. Det är 

även viktigt att arbeta utifrån detta för att kunna förstå vad den enskilde personen anser som 

hälsa. Detta förhållningssätt är däremot inte endast fokuserat på individuell vård, eftersom 

personen också är beroende av närstående samt sociala sammanhang. Sjukdom och ohälsa är 

något som inte bara drabbar personen ifråga, utan även dem runt om kring och som gör personen 

till vad hen är (ibid.). Detta är något som kan styrkas utifrån Wallström och Ekman (2018) där 

de beskriver att personcentrerad vård lägger vikt på patientens hälsa och resurser än sjukdomen i 

sig. Wallström och Ekman (2018) beskriver även att personcentrerad vård handlar om att ha en 

bra relation mellan patienten och vårdpersonalen, för att göra vårdtiden så personlig som 

möjligt.  

 

Resultatet i litteraturstudien visar att tro och hopp gav vägledning, att tro på Gud gjorde att 

männen orkade med. Detta beskrivs även i studien av Kennedy och Rollins (2016) där kvinnor 

med bröstcancer beskriver vikten av att ha en andlig tro, vilket gav dem stöd och guidning i 

sjukdomen. Resultatet i litteraturstudien visar även att männen kunde känna att det var Guds 

vilja att partnern drabbades av bröstcancer. En studie (Johnston Taylor, Petersen, Oyedele & 

Haase, 2015) beskriver att sjuksköterskor upplever det svårt att hantera när patienter uppger en 

typ av andlig smärta, sjuksköterskor kan vid denna situation byta ämne och minimera patientens 

känsla. Resultatet i litteraturstudien visar även att hopp gav männen styrka och mod att hantera 

sjukdomen. Detta går att jämföras med studien av Duggleby et al. (2011) där patienter som 

drabbats av kronisk sjukdom beskriver att hopp var en själslig resurs som hjälpte dem klara av 

sjukdomen. Resultatet i litteraturstudien visar att männens tro på hopp gjorde att de fokuserade 

på ett positivt resultat angående sjukdomen. En studie av Duggleby et al. (2011) uppger att det 

fanns olika sorters hopp, där deltagarna bland annat önskade ett botemedel vid kronisk sjukdom.  
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Metoddiskussion 

För att en studie ska kunna räknas av god kvalitet ska olika termer finnas med i den kvalitativa 

studien, termerna är, trovärdighet, pålitlighet, bekräftelsebarhet och överförbarhet (Wallengren 

& Henricson, 2012, s. 487).  

 

Artikelsökningen och genomgången av artiklarnas innehåll i litteraturstudien gjordes antingen 

tillsammans eller enskilt av författarna. Författarna tror att trovärdigheten kan ha påverkats på 

grund av att endast ett sökord användes för att definiera männen. Trovärdigheten hade kunnat 

stärkas om fler sökord användes.  För att få ett bättre sammanhang av innehållet, valde 

författarna att läsa igenom de valda artiklarna ett flertal gånger, därefter diskuterades innehållet. 

Wallengren och Henricson (2012, s. 487) menar att trovärdighet handlar om att innehållet i 

resultatet ska vara rimligt och giltigt. Textenheter som valdes ut lästes igenom ett antal gånger 

för att säkerställa att de stämde överens med syftet, därefter skedde kondenseringen i fem steg, 

vilket ökar trovärdigheten i studien. Om en kondensering upplevdes oklar gick författarna 

tillbaka till originalkällan för att säkerställa att inget av vikt försvann i processens gång. Enligt 

Wallengren och Henricson (2012, s. 487) så ska oberoende personer gå igenom studien för att 

kontrollera att den är grundad i vetenskaplig data. Forskarna har fått hjälp av både 

studiekamrater samt handledare, för att säkerställa detta under hela arbetets gång.   

 

Då författarna har personlig erfarenhet om ämnet sedan tidigare, kan detta omedvetet påverkat 

studiens pålitlighet vid insamlingen av data. Pålitlighet handlar om att författarna diskuterar sin 

förförståelse till ämnet och författarnas tidigare erfarenheter, och hur detta kan påverka studien 

(Wallengren & Henricson, 2012, s. 488). På grund av tidigare kunskaper som uppkommit genom 

kurser under universitetstiden kan även författarnas förförståelse om ämnet påverkat studien. 

Däremot har författarna haft detta i åtanke, och försökt vara opartiska under hela studiens gång  

Författarna i denna studie har beskrivit sitt urval och litteratursökning med hjälp av detaljerad 

text samt tabeller. Wallengren och Henricson (2012, s. 488) uppger att bekräftelsebarhet handlar 

om att författarna beskrivit sitt urval, litteratursökning och analysprocess detaljerat. 

Analysprocessen utgick ifrån Granheim och Lundmans (2004) beskrivning av manifest ansats, 

även en detaljerad textbeskrivning hur analysen genomfördes i litteraturstudien.  

 

Överförbarhet innebär att författarna har diskuterat om resultatet kan överföras till andra eller 

liknande situationer. För att kunna avgöra överförbarheten i studien ska de ovanstående termerna 
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vara säkerställda (Wallengren & Henricson, 2012, s. 488). Författarna till studien upplever att 

detta kan överföras till liknande situationer, som till exempel andra typer av cancerformer.  

 

Slutsats 

Män som lever med en partner som drabbats av bröstcancer kan uppleva att sjukdomen påverkar 

deras vardag och framtid, men även att parrelationen påverkas både positivt och negativt av 

sjukdomen. Det är viktigt för männen att vara positiva genom sjukdomen för att ta hand om sig 

själv och sin partner. Däremot kan det vara svårt att visa sina känslor, och inte vågar prata om 

det med sina nära och kära. Innehållsrik information och ett bra stöd är viktigt för att orka och 

förstå sjukdomen. En annan typ av stöd är tron på Gud. Hopp är en annan viktig resurs för att 

kunna lindra sitt eget lidande.  Utifrån denna slutsats upplever författarna att sjuksköterskor 

måste uppmärksamma, samt skapa en djupare förståelse för män som har en partner som 

drabbats av bröstcancer. Detta kan förbättras genom att sjuksköterskor ger bättre och tydligare 

information till männen, samt var de kan vända sig om de upplever behov av ytterligare stöd. 

Författarna anser att detta är viktigt för att männen ska kunna vara ett bra stöd till sin partner, 

vilket i sin tur kan påverka behandlingen och tillfrisknandet positivt för partnern. Förslag på 

fortsatt forskning inom ämnet kan vara jämförelser av stöd mellan närstående och patienter vid 

bröstcancer, då detta har under litteraturstudiens process uppmärksammats. Forskning angående 

samkönade partners erfarenheter borde uppmärksammas, då detta inte har hittats under studiens 

gång.  
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